Προεδρικό ∆ιάταγµα 200/1998
Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων.

Άρθρο 1
Σχολική Περιφέρεια
1. Κάθε δηµόσιο νηπιαγωγείο έχει δική του σχολική περιφέρεια και σ' αυτό φοιτούν τα νήπια
που διαµένουν στην περιφέρειά του. Σε δήµους ή κοινότητες που λειτουργούν περισσότερα
από ένα νηπιαγωγεία τη σχολική περιφέρεια ορίζει ο αρµόδιος προϊστάµενος της ∆/νσης ή
του Γραφείου Εκπ/σης, αφού λάβει υπόψη του την πρόταση της ∆ηµοτικής ή Κοινοτικής
Επιτροπής Παιδείας και των προϊσταµένων των νηπιαγωγείων. Με την ίδια διαδικασία
γίνεται η µετατόπιση και ο επαναπροσδιορισµός των ορίων, όταν παραστεί ανάγκη.
2. Τα συστεγαζόµενα νηπιαγωγεία έχουν ενιαία σχολική περιφέρεια και η κατανοµή των
νηπίων που εγγράφονται σ' αυτά και όσων έρχονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους
από άλλα νηπιαγωγεία γίνεται σε ισοπληθή τµήµατα, ανάλογα µε την οργανικότητα των
νηπιαγωγείων, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 7 και της
παραγράφου 3 του άρθρου 10 του παρόντος Π.∆.
3. Τα πειραµατικά νηπιαγωγεία δεν έχουν δική τους σχολική περιφέρεια και οι εγγραφές σ'
αυτά, µέχρι την έκδοση των προβλεποµένων Π.∆. και υπουργικών αποφάσεων εξακολουθούν
να γίνονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Εγγραφή νηπίου, το οποίο δεν κατοικεί στη σχολική περιφέρεια του νηπιαγωγείου. µπορεί
να γίνει µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του προϊσταµένου.
5. Για τη σχολική περιφέρεια των νηπιαγωγείων που παρέχουν ειδική αγωγή ισχύουν οι
σχετικές διατάξεις που αφορούν όλες τις Μονάδες Ειδικής Αγωγής.

Άρθρο 2
Επωνυµία νηπιαγωγείων
1. Τα νηπιαγωγεία φέρουν την επωνυµία του δήµου ή της κοινότητας, στα όρια των οποίων
λειτουργούν.
2. Όταν σε ένα δήµο ή κοινότητα λειτουργούν περισσότερα από ένα νηπιαγωγεία, η
επωνυµία συµπληρώνεται µε αύξοντα αριθµό κατά τη σειρά της ίδρυσής τους.
3. Στις περιπτώσεις που νηπιαγωγεία λειτουργούν σε οικισµούς δήµων ή κοινοτήτων,
µπορούν να φέρουν την επωνυµία του οικισµού ή τον αύξοντα αριθµό που αναφέρεται στην
προηγούµενη παράγραφο.

Άρθρο 3
Σχολικό και διδακτικό έτος
1. Το σχολικό έτος των νηπιαγωγείων αρχίζει την 1 η Σεπτεµβρίου και λήγει στις 31
Αυγούστου του επόµενου έτους. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου και λήγει
στις 21 Ιουνίου του επόµενου έτους. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αρχίζουν στις 11
Σεπτεµβρίου και λήγουν στις 15 Ιουνίου του επόµενου έτους, ηµέρα κατά την οποία
χορηγούνται τα αναµνηστικά στα νήπια. Όταν η 15η Ιουνίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι
εκπαιδευτικές δραστηριότητες λήγουν την προηγούµενη Παρασκευή.
2. Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε περιόδους (τρίµηνα)
α' περίοδος (τρίµηνο) : από 11 Σεπτεµβρίου µέχρι 10 ∆εκεµβρίου
β' περίοδος (τρίµηνο) : από 11 ∆εκεµβρίου µέχρι 10 Μαρτίου
γ' περίοδος (τρίµηνο) : από 11 Μαρτίου µέχρι 15 Ιουνίου

Άρθρο 4
∆ιακοπές, αργίες, εορταστικές εκδηλώσεις

1. Τα νηπιαγωγεία δεν λειτουργούν
α. Τα Σάββατα και τις Κυριακές
β. Την 28η Οκτωβρίου (Εθνική εορτή)
γ. Τη 17η Νοεµβρίου, ηµέρα κατά την οποία γίνονται εκδηλώσεις για την επέτειο του
Πολυτεχνείου. τον αντιδικτατορικό αγώνα και την Εθνική Αντίσταση σε όλα τα νηπιαγωγεία,
µέσα στο πρωινό ωράριο εργασίας, στις οποίες παίρνει µέρος όλο το διδακτικό προσωπικό.
Όταν η 17η Νοεµβρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούµενη
Παρασκευή.
δ. Από 24 ∆εκεµβρίου µέχρι και 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων).
ε. Την 30η Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Την ηµέρα αυτή το διδακτικό προσωπικό
παίρνει µέρος στον εκκλησιασµό και στις σχετικές εκδηλώσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας
της περιοχής.
στ. Την Καθαρή ∆ευτέρα
ζ. Την 25η Μαρτίου (Εθνική εορτή)
η. Από τη Μ. ∆ευτέρα µέχρι και την Παρασκευή της ∆ιακαινησίµου (διακοπές Πάσχα),
θ. Την 1η Μαΐου
ι. Την εορτή του Αγίου Πνεύµατος
ια. Από 22 Ιουνίου µέχρι και 31 Αυγούστου (θερινές διακοπές)
ιβ. Την ηµέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του νηπιαγωγείου και της τοπικής
εθνικής εορτής.
2. Οι εκδηλώσεις για την επέτειο της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου
πραγµατοποιούνται στις 27 Οκτωβρίου, ηµέρα κατά την οποία τιµάται και η ελληνική
σηµαία και για την επέτειο της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου στις 24 του ίδιου µήνα. Σε
περίπτωση που η 28η Οκτωβρίου και η 25η Μαρτίου είναι Κυριακή ή ∆ευτέρα, οι
εκδηλώσεις γίνονται την προηγούµενη Παρασκευή.
3. Έκτακτες εορταστικές εκδηλώσεις πραγµατοποιούνται µε απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή του οικείου Νοµάρχη όταν πρόκειται για εκδήλωση
τοπικού ενδιαφέροντος.
4. Τα νηπιαγωγεία µπορούν να παίρνουν µέρος στο γενικό εορτασµό των εθνικών και
τοπικών εορτών, σύµφωνα µε το πρόγραµµα της Νοµαρχίας ή της δηµοτικής αρχής.
5. Εκκλησιασµός νηπίων µπορεί να γίνει ύστερα από απόφαση του διδακτικού προσωπικού,
εφόσον το επιτρέπουν οι τοπικές συνθήκες και εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για ασφαλή
µετάβασή τους στο ναό.

Άρθρο 5
∆ιακοπές µαθηµάτων λόγω έκτακτων αναγκών
1. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες των νηπίων µπορούν να διακοπούν µέχρι δεκαπέντε
εργάσιµες ηµέρες µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας για αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών
και απρόβλεπτων καταστάσεων και γεγονότων ή του οικείου Νοµάρχη αν τα παραπάνω
αφορούν µεµονωµένο νοµό.
2. ∆ιακοπή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων πέραν των 15 εργάσιµων ηµερών για τις
παραπάνω αιτίες, είτε αυτό αφορά τα νηπιαγωγεία µιας περιοχής είτε ολόκληρης της χώρας,
γίνεται µόνο µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
3. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο τα νηπιαγωγεία δεν λειτουργήσουν για διάστηµα
µεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών, µπορεί να παραταθεί για αντίστοιχο ή
µικρότερο χρονικό διάστηµα το διδακτικό έτος, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων.

Άρθρο 6
Βιβλία - έντυπα για το νηπιαγωγείο
Α. ΒΙΒΛΙΑ
1. Βιβλίο Μητρώου Νηπίων (Β.Μ.Ν., υπόδειγµα 1ο). Σ' αυτό εγγράφονται µε αλφαβητική
σειρά και κατά ηλικία τα νήπια που προσέρχονται για εγγραφή κάθε σχολικό έτος. Τα
στοιχεία που καταχωρούνται είναι αύξ. αρ., επώνυµο, όνοµα, όνοµα πατέρα, και µητέρας,
χρονολογία και τόπος γέννησης, ιθαγένεια, θρήσκευµα, ηµεροµηνία εγγραφής, στοιχεία
εγγραφής, τα οποία επαναλαµβάνoνται κατά την επανεγγραφή τους το 2ο έτος.
2. Πρωτόκολλο εµπιστευτικής αλληλογραφίας.
3. Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (κοινό).
4. Βιβλίο καταγραφής παιδαγωγικού και εποπτικού υλικού.
5. Βιβλίο πράξεων διδακτικού προσωπικού, Βιβλίο πράξεων Προϊσταµένου και Βιβλίο
πράξεων σχολικού συµβουλίου.
6. Ηµερολόγιο λειτουργίας νηπιαγωγείου (σχολικής ζωής).
Β. ΕΝΤΥΠΑ
Βεβαίωση φοίτησης στο νηπιαγωγείο (Αναµνηστικό)
Βεβαίωση εγγραφής (Υπόδειγµα 2ο)
Γ. ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΙΒΛΙΩΝ
1. Όλα τα βιβλία σελιδοµετρούνται και θεωρούνται από τον / την προϊστάµενο /η του
νηπιαγωγείου.
2. α. Το Βιβλίο Μητρώου Νηπίων (Β.Μ.Ν.) κλείνεται µε τη λήξη των µαθηµάτων (15
Ιουνίου) µε πράξη της Προϊσταµένης του Νηπιαγωγείου. β. Τα Πρωτόκολλα αλληλογραφίας
κλείνονται στις 31 Αυγούστου
γ. Το βιβλίο πράξεων διδακτικού προσωπικού, το βιβλίο πράξεων του σχολικού συµβουλίου
και το ηµερολόγιο λειτουργίας του νηπιαγωγείου κλείνουν στις 31 Αυγούστου.
δ. Το βιβλίο καταγραφής παιδαγωγικών και εποπτικών υλικών δεν κλείνεται εκτός κι αν
δοθεί σχετική εντολή από τις προϊστάµενες αρχές.

Άρθρο 7
Εγγραφές νηπίων
1. Στο νηπιαγωγείο εγγράφονται νήπια που συµπληρώνουν τη νόµιµη ηλικία. Η προσκόµιση
των δικαιολογητικών για εγγραφή γίνεται από 1 µέχρι 15 Ιουνίου του προηγούµενου
σχολικού έτους. Προσκόµιση δικαιολογητικών γίνεται και µετά την ηµεροµηνία αυτή, αν δεν
έχει συµπληρωθεί ο προβλεπόµενος αριθµός νηπίων κατά τµήµα.
2. Για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο απαιτούνται :
α. Πιστοποιητικό γέννησης ∆ήµου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία
µητρώα ή δηµοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς η ηµεροµηνία
γέννησης. Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη
χρονιά δεν απαιτείται νέο πιστοποιητικό γέννησης.
β. Επίδειξη του βιβλιαρίου ή προσκόµιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα
προβλεπόµενα εµβόλια και η οδοντολογική εξέταση.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεµόνα ή άλλο στοιχείο κατά την κρίση του / της
προϊσταµένου / νης του νηπιαγωγείου , από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του
νηπίου.
δ. ∆ήλωση του γονέα ότι αναλαµβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και
αποχώρηση του νηπίου.
3. Στο νηπιαγωγείο φοιτούν δύο ηλικίες νηπίων. Η πρώτη ηλικία (νήπια) περιλαµβάνει τα
νήπια, τα οποία στις 31 ∆εκεµβρίου του έτους εγγραφής συµπληρώνουν ηλικία πέντε (5)
ετών. Η δεύτερη ηλικία (προνήπια) περιλαµβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 ∆εκεµβρίου του
έτους εγγραφής συµπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών (Η ηλικία εγγραφής των νηπίων

ορίζεται µε τις διατάξεις του άρ. 10 παρ. 1 α του Ν.2327/95, ΦΕΚ 56 Α΄, που
αντικατέστησαν το άρ. 3 παρ. 3 εδ. 1ο του Ν.1566/85, ως προς το θέµα της ηλικίας που
πρέπει να έχουν συµπληρώσει τα εγγραφόµενα στα νηπιαγωγεία νήπια).
4. Κάθε εγγραφή νηπίου που δεν έχει τη νόµιµη ηλικία θεωρείται άκυρη.
5. Οι αλλοδαποί εγγράφονται στο νηπιαγωγείο προσκοµίζοντας τα δικαιολογητικά της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Ζητούνται ακόµη στοιχεία που φανερώνουν την
εθνικότητά τους. Με υπουργική απόφαση µπορεί να οριστεί διαφορετική διαδικασία για την
εγγραφή των παραπάνω νηπίων και να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά ή να καθοριστεί
διαφορετικά ο τρόπος εγγραφής Ελληνοπαίδων οµογενών µε ξένη υπηκοότητα. Με
παρόµοιες αποφάσεις µπορούν να ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τις εγγραφές, όταν για
σοβαρούς λόγους Έλληνες ή αλλοδαποί αδυνατούν να καταθέσουν ή καταθέτουν ελλιπή
δικαιολογητικά.
6. Τα αδήλωτα νήπια (άρθρο 3 Ν.∆. 762/70) και όσα δεν είναι εγγεγραµµένα στα Μητρώα ή
∆ηµοτολόγια εγγράφονται ύστερα από δήλωση του γονέα ή του έχοντας την επιµέλεια, µε
την οποία δηλώνεται η νόµιµη ηλικία. Στη συνέχεια, µε τη συνεργασία του / της
προϊσταµένου / νης του νηπιαγωγείου και των γονέων ή κηδεµόνων, γίνονται οι απαραίτητες
ενέργειες για να εγγραφούν στα µητρώα ή δηµοτολόγια δήµου ή κοινότητας.
7. Νήπια, τα οποία για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους καθώς και για λόγους υγείας που
πιστοποιούνται µε βεβαίωση ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή κρατικού θεραπευτηρίου δεν
µπορούν να παρακολουθήσουν την Α΄ τάξη του δηµοτικού, παραµένουν για µια ακόµη
χρονιά στο νηπιαγωγείο, ύστερα από δήλωση του γονέα. Επανάληψη φοίτησης στο
νηπιαγωγείο για ένα έτος γίνεται ακόµη όταν διαπιστώνεται από ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία
ή το σχολικό σύµβουλο προσχολικής αγωγής ότι το νήπιο παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες
νια να παρακολουθήσει τα µαθήµατα της Α΄ τάξης του δηµοτικού και εφόσον οι γονείς του
το επιθυµούν.
8. Οι εγγραφές στις µονάδες ειδικής αγωγής γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν
για τη φοίτηση στις µονάδες αυτές.
9. Σε περίπτωση που ο αριθµός αιτήσεων εγγραφής νηπίων είναι µεγαλύτερος του αριθµού
των θέσεων του νηπιαγωγείου και εφόσον οι κτιριακές συνθήκες το επιτρέπουν, είναι δυνατό
να λειτουργήσουν περισσότερα τµήµατα νηπίων, ανεξάρτητα από την οργανικότητα του
νηπιαγωγείου, ύστερα από απόφαση του προϊσταµένου ∆/νσης ή Γραφείου Εκπ/σης η οποία
επικυρώνεται από το αρµόδιο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο.
10. Καταρχήν γίνονται δεκτά τα νήπια της πρώτης ηλικίας. Όταν ο αριθµός των υποψηφίων
δεν επιτρέπει την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων γίνεται κλήρωση. Στις περιπτώσεις που
ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις της Α΄ ηλικίας και παραµένουν ακόµη κενές θέσεις, αυτές
συµπληρώνονται από νήπια Β΄ ηλικίας κι αν οι αιτήσεις είναι πολλές γίνεται κλήρωση.
11. Η κλήρωση γίνεται την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά τις 15 Ιουνίου. αφού ληφθεί υπόψη
η παράγραφος 12 αυτού του άρθρου. ενώπιον επιτροπής που αποτελείται από το διδακτικό
προσωπικό του νηπιαγωγείου και δύο εκπροσώπους των παρευρισκόµενων γονέων και
κηδεµόνων. Η επιτροπή συντάσσει πρακτικό µε τη σειρά κλήρωσης, το οποίο υποβάλλεται
στον προϊστάµενο της ∆/νσης ή του Γραφείου Εκπ/σης. Με βάση τη σειρά κλήρωσης γίνεται
η εγγραφή στο νηπιαγωγείο, καθώς και η πλήρωση των κενών θέσεων που τυχόν θα
δηµιουργηθούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
12. Κατ' εξαίρεση και χωρίς κλήρωση εγγράφονται τα παρακάτω νήπια των δύο ηλικιών:
α) Τα δίδυµα αδέρφια εφόσον έχει κληρωθεί ο ένας από αυτούς.
β) Τα τέκνα πολυτέκνων , αφού ληφθεί υπόψη η παρ. 10 του παρόντος άρθρου.
γ) Τα τέκνα των νηπιαγωγών που διδάσκουν στο νηπιαγωγείο και των άλλων εκπαιδευτικών
που εργάζονται σε συστεγαζόµενα µε το νηπιαγωγείο σχολεία.
13. Στα συστεγαζόµενα νηπιαγωγεία τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται από τους / τις
προϊσταµένους / νες των νηπιαγωγείων και η κατανοµή των νηπίων γίνεται από το διδακτικό
προσωπικό, όταν ο αριθµός των νηπίων δεν απαιτεί κλήρωση. Η κατανοµή γίνεται µε τρόπο

ώστε στα συστεγαζόµενα νηπιαγωγεία να εγγράφεται ο ίδιος αριθµός νηπίων Α΄ και Β΄
ηλικίας και περίπου ίδιος αριθµός από τα δύο φύλα. Η κλήρωση στα συστεγαζόµενα
νηπιαγωγεία γίνεται µε τη διαδικασία που καθορίζεται από την παράγραφο 11 αυτού του
άρθρου. Στην επιτροπή µαζί µε τους εκπροσώπους των γονέων συµµετέχουν όλοι οι
διδάσκοντες στα νηπιαγωγεία.
14. Σε περίπτωση συνεχούς απουσίας νηπίου πέραν του διµήνου και αφού ο γονέας ή ο
κηδεµόνας δεν ανταποκρίθηκαν στις ειδοποιήσεις της Προϊσταµένης του νηπιαγωγείου. η
θέση πληρώνεται από άλλο νήπιο που περιλαµβάνεται στη σχετική κατάσταση .
15. Όταν ένα νήπιο γίνει δεκτό για εγγραφή σε νηπιαγωγείο που λειτουργεί µε
εναλλασσόµενο ωράριο και αδέρφια του είναι µαθητές σχολείου που λειτουργεί πλησίον του
νηπιαγωγείου ή συστεγάζεται µε αυτό, το νήπιο εγγράφεται σε νηπιαγωγείο ή τµήµα
νηπιαγωγείου που έχει το ίδιο ωράριο εργασίας µε το παραπάνω σχολείο.
16. Εγγραφή νηπίου σε άλλο νηπιαγωγείο (µετεγγραφή) επειδή άλλαξε ο τόπος κατοικίας του
ή για άλλους ειδικούς λόγους γίνεται ή µε την προσκόµιση εκ νέου των δικαιολογητικών της
παραγράφου 2 αυτού του άρθρου ή µε βεβαίωση του / της προϊσταµένου / νης του
νηπιαγωγείου ότι άλατα δικαιολογητικά έχουν κατατεθεί και έγινε κανονική εγγραφή. Αν
στο νηπιαγωγείο έχουν πληρωθεί οι θέσεις και συγχρόνως δεν έχουν ικανοποιηθεί όλες οι
αιτήσεις εγγραφής, το νήπιο που προέρχεται από µετεγγραφή εγγράφεται στο τέλος της
κατάστασης αναµονής που αφορά την ηλικία του.
17. Με απόφαση του προϊσταµένου της ∆/νσης ή του Γραφείου Εκπ/σης, µπορεί να γίνει
οµαδική µετεγγραφή νηπίων από ένα νηπιαγωγείο σε άλλο κοντινό, κατά τη διάρκεια του
διδακτικού έτους, για λόγους αποσυµφόρησης, όταν υπάρχει µεγάλος αριθµός νηπίων στο
πρώτο και µικρός στο δεύτερο ή για λόγους αναδιάρθρωσης και ανακατανοµής των
σχολικών περιφερειών. Η επιλογή των νηπίων που θα µετεγγραφούν γίνεται µετά από
κλήρωση, την οποία διενεργεί το σχολικό συµβούλιο. Η κλήρωση γίνεται µόνο στην
περίπτωση που το σύνολο του αριθµού των µετεγγραφοµένων νηπίων υπολείπεται ή
υπερτερεί του αριθµού των αιτήσεων των γονέων που εκουσίως θέλουν να µετακινήσουν τα
παιδιά τους. Αν δεν υπάρχει σύλλογος γονέων, την κλήρωση διενεργεί επιτροπή παρόµοια µε
αυτή που αναφέρεται στην παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου. Η εγγραφή στο νέο
νηπιαγωγείο γίνεται µε βάση τη βεβαίωση του / της προϊσταµένου / νης του νηπιαγωγείου
(υπόδειγµα 2ο) του νηπιαγωγείου από το οποίο προέρχονται τα νήπια.
18. Η διαδικασία εγγραφής στα πειραµατικά νηπιαγωγεία ορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.

Άρθρο 8
Ηµερήσιο και αναλυτικό πρόγραµµα
1. Το αναλυτικό πρόγραµµα των νηπιαγωγείων ορίζεται µε Προεδρικά ∆ιατάγµατα, τα οποία
εκδίδονται για το σκοπό αυτό. Παρεµβάσεις και ειδικές ρυθµίσεις που αφορούν τα αναλυτικά
προγράµµατα µπορούν να γίνονται µε υπουργικές αποφάσεις.

Άρθρο 9
Έλεγχος και εκτίµηση της ανάπτυξης των νηπίων - Παιδαγωγικές συναντήσεις Συνεργασία µε την οικογένεια
1. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της ανάπτυξης του νηπίου από τον / η νηπιαγωγό στηρίζεται:
α. Στις πληροφορίες που παρέχει η οικογένεια για το ιστορικό της ανάπτυξης του νηπίου και
την εκτίµηση της συµπεριφοράς του στο οικογενειακό και ευρύτερο περιβάλλον.
β. Στη συνεχή παρατήρηση της συµπεριφοράς των στάσεων και των δραστηριοτήτων του
νηπίου. όπως αυτή εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής και της καθηµερινής
εργασίας νηπιαγωγείο.

γ. Στις εκτιµήσεις του / της νηπιαγωγού για το βαθµό ανταπόκρισης του νηπίου στους
επιµέρους στόχους του επίσηµου αναλυτικού προγράµµατος.
2. Πέντε ηµέρες πριν από τη λήξη του τριµήνου και όποτε προκύψει ανάγκη, σε κάθε
νηπιαγωγείο πραγµατοποιούνται, εκτός διδακτικού ωραρίου, συσκέψεις του διδακτικού
προσωπικού, όπου εκτιµάται η πρόοδος των νηπίων, ανταλλάσσονται απόψεις και
χαράσσονται οι γενικές κατευθύνσεις της λειτουργίας του νηπιαγωγείου. Στις συσκέψεις
αυτές µπορεί να πάρει µέρος και ο Σχολικός Σύµβουλος ή ο αρµόδιος Προϊστάµενος, όποτε
καλούνται από το διδακτικό προσωπικό ή οι ίδιοι το επιθυµούν.
3. α. Η ενηµέρωση είναι δικαίωµα των γονέων, αλλά και υποχρέωση και καθήκον των
εκπαιδευτικών. Γίνεται εκτός διδακτικού ωραρίου, µετά από πρόσκληση εκ µέρους του / της
νηπιαγωγού, σε χρόνο που επιτρέπει τη µεγαλύτερη συµµετοχή των γονέων και κηδεµόνων.
β. Η ενηµέρωση γίνεται συλλογικά όταν πρόκειται για γενικά θέµατα και για θέµατα
λειτουργίας του νηπιαγωγείου και προσωπικά όταν πρόκειται για θέµατα που αφορούν
συγκεκριµένο νήπιο.
4. O / η νηπιαγωγός ορίζει µία φορά το µήνα ή και συχνότερα αν αυτός το κρίνει απαραίτητο,
ηµέρα συνεργασίας µε τους γονείς, η οποία γίνεται σε ώρες εκτός διδακτικού ωραρίου, που
αποφασίζεται από το διδακτικό προσωπικό, αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών και
ανακοινώνεται στους γονείς. Αυτονόητο είναι ότι ο / η νηπιαγωγός δέχεται και εκτάκτως σε
συνεργασία γονείς που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα.
5. Για την αντιµετώπιση περιπτώσεων νηπίων που παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες, ο / η
νηπιαγωγός µπορεί να συνεργάζεται ακόµη και εντός της αίθουσας διδασκαλίας µε τους
γονείς αυτών των νηπίων ή µε άτοµα που κρίνονται ειδικά για την περίπτωση ή µπορούν να
προσφέρουν ειδική βοήθεια, όταν ο ίδιος ή ο / η σχολικός Σύµβουλος Προσχολικής Αγωγής
το κρίνουν απαραίτητο.

Άρθρο 10
Συστεγαζόµενα νηπιαγωγεία
1. Τα συστεγαζόµενα νηπιαγωγεία έχουν τη διοικητική τους αυτοτέλεια και λειτουργούν µε
τις ίδιες προϋποθέσεις, τα ίδια δικαιώµατα και τις ίδιες υποχρεώσεις, χωρίς να λαµβάνεται
υπόψη σε ποιο ανήκει το διδακτήριο. Προνοµιακή λειτουργία ενός από τα συστεγαζόµενα
ολιγοθέσια ή πολυθέσια νηπιαγωγεία, µε το αιτιολογικό ότι σ' αυτό ανήκει το διδακτήριο,
δεν επιτρέπεται. Από τη στιγµή που αρχίζει η συστέγαση, λειτουργούν όλα µε τις ίδιες
συνθήκες ωραρίου εργασίας, χρησιµοποίησης γραφείων, αιθουσών, λοιπών χώρων και
λαµβάνονται τα µέτρα εκείνα που εξασφαλίζουν την ισοτιµία των νηπιαγωγείων και τη
φοίτηση των νηπίων σε ισοπληθή τµήµατα.
2. Στα συστεγαζόµενα νηπιαγωγεία που φοιτούν νήπια ειδικών κατηγοριών (όπως παιδιά που
φιλοξενούνται σε ιδρύµατα, τσιγγανόπαιδες, παλιννοστούντες, αλλοδαποί κ.ά.), αυτά
κατανέµονται ισοµερώς σε όλα τα τµήµατα των συστεγαζόµενων νηπιαγωγείων.
3. Όταν ο αριθµός των νηπίων δεν επιτρέπει τη λειτουργία των συστεγαζόµενων
νηπιαγωγείων σύµφωνα µε την οργανικότητά τους, µε απόφαση του Προϊσταµένου ∆/νσης ή
Γραφείου Π.Ε. που επικυρώνεται από το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο
πρωτοβάθµιας εκπ/σης, µπορεί να ανασταλεί η λειτουργία τµήµατος ή τµηµάτων, ανάλογα
µε τον αριθµό των φοιτούντων νηπίων. Η κατανοµή των νηπίων αυτών των τµηµάτων στα
υπόλοιπα τµήµατα των συστεγαζόµενων νηπιαγωγείων γίνεται από το σύλλογο διδασκόντων,
µε κριτήρια που προκαθορίζονται και αφού ληφθεί υπόψη η παράγραφος 13 του άρθρου 7
του παρόντος Π.∆. και οι µετακινήσεις που θα χρειαστούν να γίνουν από νηπιαγωγείο σε
νηπιαγωγείο πραγµατοποιούνται χωρίς την αίτηση του γονέα.
4. Τα συστεγαζόµενα νηπ/γεία που ακολουθούν κοινό ωράριο εργασίας (συλλειτουργούν
µπορούν να έχουν κοινή λειτουργία και κοινές εκδηλώσεις, λαµβάνονται επίσης όλα εκείνα
τα µέτρα, ώστε να εξασφαλίζονται οι ίδιες σχολικές συνθήκες για τα νήπια και οι ίδιες

εργασιακές σχέσεις για τους εκπ/κούς. Το ίδιο συµβαίνει και όταν τµήµα ενός νηπ/γείου έχει
παράλληλη λειτουργία µε άλλο νηπιαγωγείο.
5. Το διδακτικό προσωπικό και το σχολικό συµβούλιο των συστεγαζόµενων νηπιαγωγείων
συνέρχονται σε κοινές συνεδριάσεις. Σκοπός των κοινών συνεδριάσεων, στις οποίες
προεδρεύουν εκ περιτροπής οι προϊστάµενοι /νες των νηπιαγωγείων, είναι η καλλιέργεια
πνεύµατος συνεργασίας. ώστε τα νηπιαγωγεία να λειτουργούν ως ενιαία σχολική µονάδα,
καθώς και η επίτευξη των στόχων του νηπιαγωγείου.
6. Σε περίπτωση που εκδηλώνονται διαφωνίες µεταξύ των συλλόγων των συστεγαζόµενων
νηπιαγωγείων, την ευθύνη για την τελική πρόταση και απόφαση έχει, ανάλογα µε το θέµα, ο
σχολικός σύµβουλος ή ο αρµόδιος προϊστάµενος ∆/νσης ή Γραφείου Εκπ/σης. Η πρόταση
αυτή και η απόφαση δεν µπορούν να αφίστανται από τον ενιαίο τρόπο λειτουργίας των
νηπιαγωγείων σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις των νηπιαγωγών και τις ίσες ευκαιρίες
των νηπίων.
7. Με υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους της ∆/νσης Σπουδών Π.Ε. του Υπουργείου
Παιδείας µπορούν να ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη λειτουργία των συστεγαζόµενων
νηπιαγωγείων.
8. Σε συστεγαζόµενα µε δηµοτικό σχολείο νηπιαγωγεία το διάλειµµα ρυθµίζεται σύµφωνα µε
τις ανάγκες των νηπίων και όχι των µαθητών του δηµ. σχολείου.

Άρθρο 11
Θέµατα λειτουργίας νηπιαγωγείων
Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων
α. Οι νηπιαγωγοί που εργάζονται στο ίδιο νηπιαγωγείο έχουν συνεχή επικοινωνία και
ανταλλάσσουν απόψεις και εµπειρίες που αφορούν την εργασία τους. Πέραν αυτής της
αυτονόητης συνεργασίας, ο σύλλογος διδασκόντων πραγµατοποιεί τακτικές και έκτακτες
συνεδριάσεις, όπως η παράγραφος 2 της περίπτωσης ΣΤ1 του άρθρου 11 του Ν. 1566/85
ορίζει. Σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή τακτικά συνεδριάζει τουλάχιστον µια φορά στην
αρχή του διδακτικού έτους και στο τέλος κάθε τριµήνου, όπως και στην παράγραφο 2 του
άρθρου 9 του παρόντος Π.∆. ορίζεται. Έκτακτα ο σύλλογος διδασκόντων συνεδριάζει κάθε
φορά που οι συνθήκες το επιβάλλουν. Στις συνεδριάσεις µπορούν να συµµετέχουν ο
σχολικός σύµβουλος και ο αρµόδιος προϊστάµενος όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
β. Τα συστεγαζόµενα νηπιαγωγεία διατηρούν την αυτοτέλειά τους και ο σύλλογος
διδασκόντων του καθενός πραγµατοποιεί τις προβλεπόµενες συνεδριάσεις. Εκτός από αυτές,
πραγµατοποιούνται κοινές συνεδριάσεις όλων των διδασκόντων των συστεγαζόµενων
νηπιαγωγείων, για θέµατα που αφορούν την κοινή λειτουργία τους και τη συγκρότηση
κοινών οµάδων που θα αναλάβουν καθήκοντα και αρµοδιότητες.
γ. Σε όλες τις συνεδριάσεις του διδακτικού προσωπικού, όπως και του σχολικού συµβουλίου,
τηρούνται πρακτικά στο οικείο βιβλίο, όπου καταχωρούνται οποιεσδήποτε αποφάσεις και
υπογράφουν όσοι πήραν µέρος. Όλες οι συνεδριάσεις γίνονται εκτός διδακτικού ωραρίου.
Επιτήρηση νηπίων
α. Υπεύθυνος για την υποδοχή των νηπίων, την ασφαλή αποχώρησή τους και παραλαβή τους
από τους γονείς ή από το συνοδό που αυτοί έχουν ορίσει είναι ο / η νηπιαγωγός.
β. Με ευθύνη του / της νηπιαγωγού ενηµερώνονται οι γονείς και οι κηδεµόνες για το
διδακτικό ωράριο και την υποχρέωση που έχουν για την παραλαβή των παιδιών µε τη λήξη
των εκπ/κών δραστηριοτήτων. Για τα θέµατα αυτά οι γονείς καταθέτουν σχετική υπεύθυνη
δήλωση. Σε έκτακτες περιπτώσεις οι γονείς µπορούν να παραλάβουν τα παιδιά τους από το
νηπιαγωγείο πριν τη λήξη των εκπ/κών δραστηριοτήτων.
γ. Υπεύθυνος για την επιτήρηση των παιδιών στα διαλείµµατα είναι ο / η νηπιαγωγός, ο
οποίος παίρνει όλα τα µέτρα για την προστασία και τη σωµατική ακεραιότητα των νηπίων,
τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και ό,τι έχει σχέση µε την υγιεινή και την
ασφάλειά τους.

∆ιδακτικές επισκέψεις
α. Οι διδακτικές επισκέψεις σε διάφορους χώρους έχουν ψυχαγωγικό. παιδαγωγικό και
µορφωτικό σκοπό, όπως προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραµµα, πραγµατοποιούνται
εντός ωραρίου εργασίας και είναι ενταγµένες στον προγραµµατισµό του νηπιαγωγείου.
Στις περιπτώσεις που γίνεται χρήση µεταφορικού µέσου, απαιτείται η έγκριση του
προϊσταµένου της ∆/νσης ή του Γραφείου Εκπ/σης.
β. Στις επισκέψεις, οι οποίες δεν είναι περισσότερες από µία κατά µήνα, µπορεί να
συµµετέχει όλο το νηπιαγωγείο ή ένα τµήµα. Πραγµατοποιούνται ύστερα από απόφαση του
συλλόγου διδασκόντων και έγκαιρη ενηµέρωση, γραπτή ή προφορική, του σχολικού
συµβούλου και του προϊσταµένου ∆/νσης ή Γραφείου Εκπ/σης. Στον προγραµµατισµό του
νηπιαγωγείου εντάσσονται και οι ολιγόωρες έξοδοι των νηπίων για την κάλυψη των αναγκών
του αναλυτικού προγράµµατος.
γ. Οι έξοδοι από το νηπιαγωγείο µε τις προϋποθέσεις των προηγούµενων εδαφίων και για
τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτά (τα εδάφια), γίνονται µε ευθύνη του / της νηπιαγωγού
και σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται η ασφαλής µετακίνηση και η επαρκής επίβλεψη των
νηπίων. Η συµµετοχή γονέων σ' αυτές είναι δυνατή, εφόσον ο / η νηπιαγωγός κρίνει ότι
συµβάλλουν στην καλύτερη επιτήρηση των παιδιών.
δ. Όσα νήπια δεν παίρνουν µέρος στις εξόδους δεν προσέρχονται στο νηπιαγωγείο την ηµέρα
αυτή, µετά από έγκαιρη ενηµέρωση των γονέων τους.
ε. Ηµερήσιες ή πολυήµερες εκδροµές δεν πραγµατοποιούνται από τα νηπιαγωγεία.
Σχολική ζωή - Πολιτισµός
α. Μέρος της σχολικής ζωής αποτελούν οι αναφερόµενες στην προηγούµενη παράγραφο
διδακτικές επισκέψεις και έξοδοι. καθώς και κάθε είδους εκδηλώσεις και δραστηριότητες
που συµβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του νηπιαγωγείου και του αναλυτικού
προγράµµατος και φέρνουν το παιδί σε επαφή και επικοινωνία µε τη σύγχρονη
πραγµατικότητα και µε έργα πολιτισµικής αξίας.
β. Στη πλαίσια της σχολικής ζωής και του πολιτισµού πραγµατοποιούνται επισκέψεις και
εκδηλώσεις στο χώρο του νηπιαγωγείου κλιµακίων ή µεµονωµένων καλλιτεχνών µουσικής,
θεάτρου, χορού, εικαστικών τεχνών και άλλων ειδικών.
γ. Η συµµετοχή των νηπίων στις εκδηλώσεις για τις εθνικές ή άλλες εορτές και στην
καθηµερινή οµαδική προσευχή, καθώς και η οργάνωση εκθέσεων µε έργα των παιδιών,
αποτελούν επίσης µέρος της σχολικής ζωής και του πολιτισµού. Τα νήπια που ανήκουν σε
άλλο δόγµα ή άλλο θρήσκευµα δεν συµµετέχουν στην πρωινή προσευχή και στις εκδηλώσεις
θρησκευτικού περιεχοµένου, εφόσον οι γονείς τους το ζητήσουν µε γραπτή δήλωση.
Συµµετέχουν όµως στον εορτασµό των εθνικών επετείων και στις άλλες εκδηλώσεις του
νηπιαγωγείου.
Νηπιαγωγεία εφαρµογής νέων προγραµµάτων
α. Με πρόταση του σχολικού συµβούλου Προσχολικής Αγωγής και σύµφωνη γνώµη του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, µπορούν να εφαρµόζονται, µετά από έγκριση του Υπουργού
Παιδείας, σε νηπιαγωγεία της Περιφέρειας δοκιµαστικά νέα προγράµµατα ή νέες µορφές
λειτουργίας νηπιαγωγείου.
β. Με πρόταση της ∆/νσης Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας ή του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου ή Παιδαγωγικού Τµήµατος Πανεπιστηµίου. µπορούν να επιλέγονται
νηπιαγωγεία περιφερειών ή νοµών ή µεµονωµένα νηπιαγωγεία για εφαρµογή προγραµµάτων
που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο, καθώς και για δοκιµαστική χρήση παιδαγωγικού
υλικού και εφαρµογή ωρολογίων και αναλυτικών προγραµµάτων.
Προγραµµατισµός - απολογισµός του εκπαιδευτικού έργου
α. Από 1 έως 10 Σεπτεµβρίου γίνονται οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές εργασίες και ο
προγραµµατισµός του εκπαιδευτικού έργου, ώστε στις 11 του ίδιου µήνα να αρχίζει
απρόσκοπτα το διδακτικό έργο, όπως (1) Σεµινάρια - συσκέψεις µε το σχολικό σύµβουλο
(σχετική ή παράγραφος 3 του επόµενου άρθρου)

(2) Συνεδριάσεις του διδακτικού προσωπικού για τη σύνταξη του προγραµµατισµού του
εκπαιδευτικού έργου και του ηµερήσιου προγράµµατος, την ανάθεση αρµοδιοτήτων κλπ.
(3) Συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες (συστεγαζόµενα σχολεία, τοπική αυτοδιοίκηση,
σχολικό συµβούλιο, σχολική επιτροπή, δηµοτική επιτροπή παιδείας κ.ά. ) για την
πραγµατοποίηση πιθανών επισκευών, αποκατάσταση ζηµιών και γενική για την
αντιµετώπιση διδακτηριακών και άλλων προβληµάτων που έχουν σχέση µε τη λειτουργία
του νηπιαγωγείου
(4) Ρύθµιση εκκρεµών θεµάτων εγγραφών και παραλαβής διδακτικού υλικού
(5) Οποιαδήποτε προπαρασκευαστική εργασία
β. Από 16 µέχρι 21 Ιουνίου πραγµατοποιούνται (1) Συσκέψεις και σεµινάρια µε το σχολικό
σύµβουλο (σχετική η παράγραφος 3 του επόµενου άρθρου)
(2) Συσκέψεις του διδακτικού προσωπικού, κατά τις οποίες γίνεται ο απολογισµός του
εκπαιδευτικού έργου και καταγράφονται προτάσεις για τη βελτίωσή του. Στις συσκέψεις
αυτές µπορεί να παρίσταται και ο / η σχολικός / ή σύµβουλος.
(3) Παραλαβή εκπαιδευτικού υλικού
(4) Σύνταξη και υποβολή εντύπων
(5) Οποιαδήποτε εργασία που αναφέρεται στο επόµενο διδακτικό έτος και διευκολύνει τη
λειτουργία του νηπιαγωγείου.
γ. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό να γίνονται συσκέψεις του συλλόγου
διδασκόντων, οι οποίες αφορούν την πορεία, τον προγραµµατισµό και τον απολογισµό του
εκπαιδευτικού έργου, πέραν αυτών που προβλέπονται από το άρθρο 9 και την παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου αυτού του Π.∆.

Άρθρο 12
Σεµινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις µε το σχολικό σύµβουλο
1. Με απόφαση του / της σχολικού συµβούλου και χωρίς να απαιτείται άδεια άλλης αρχής
µπορούν να χρησιµοποιούνται µέχρι και δύο (2) ηµέρες κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους
για την πραγµατοποίηση επιµορφωτικών συναντήσεων του συνόλου των νηπιαγωγών της
Περιφέρειας ή οµάδων νηπιαγωγών. Για τις συναντήσεις αυτές ενηµερώνεται ο Νοµάρχης
και ο αρµόδιος προϊστάµενος.
2. Με πρωτοβουλία του / της σχολικού συµβούλου πραγµατοποιούνται συσκέψεις µε
νηπιαγωγούς ενός ή περισσότερων νηπιαγωγείων σε ώρες που δεν εµποδίζεται η διδακτική
εργασία, πέραν αυτών που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 9 αυτού του
Π.∆., για ανταλλαγή απόψεων και εξέταση θεµάτων που συνδέονται µε τον προγραµµατισµό
και το επιτελούµενο εκπαιδευτικό έργο.
3. Εντός του χρονικού διαστήµατος 2 έως 9 Σεπτεµβρίου και 16 έως 20 Ιουνίου
πραγµατοποιούνται συσκέψεις και σεµινάρια από το σχολικό σύµβουλο, τα οποία
παρακολουθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί. σύµφωνα µε το εδάφιο στ της παραγράφου 1 του
άρθρου 55 του Ν. 1566185, πέραν των προβλεποµένων από τις προηγούµενες παραγράφους
αυτού του άρθρου.
Η συµµετοχή των εκπ/κών στις συναντήσεις και συσκέψεις, στις οποίες καλούνται από το
σχολικό σύµβουλο, είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε το εδάφιο στ' της παραγράφου 1 του
άρθρου 55 του Ν. 1566/85.

Άρθρο 13
Τελικές διατάξεις
1. Οι ρυθµίσεις του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος ισχύουν για τα νηπιαγωγεία
δηµόσιας και ιδιωτικής εκπ/σης.
2. Κάθε διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα αυτού του Προεδρικού ∆ιατάγµατος
καταργείται.

3. Θέµατα που δεν ρυθµίζονται από αυτό το Προεδρικό ∆ιάταγµα εξακολουθούν να
διέπονται από τις κείµενες διατάξεις.
4. Από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως παύουν να ισχύουν
τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα 484/77 και 498/81 και το άρθρο 4 του Π.∆. 476/80.

